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مقارنة   ۲۰۲۰من عام    األولالربع    ابألسعار الثابتة يف  % ۱٫۳  بنسبةمنو الناتج احمللي اإلمجايل  
 ۲۰۱۹من عام    األولابلربع  

 
من عام    األولسعار السوق الثابتة للربع  لناتج احمللي اإلمجايل أبل  لتقديرات الربعيةل  األولية  نتائجالصدرت دائرة اإلحصاءات العامة  أ

   . ۲۰۱۹من عام  األول ابلربع مقارنة   ۲۰۲۰من عام    األولالربع  خالل  %۱٫۳  ت نسبته، حيث أظهرت النتائج منواً بلغ۲۰۲۰
 
من عام   األولابلربع  مقارنة   ۲۰۲۰من عام  األولالربع  خالل   اجيابياً   منواً قد حققت  معظم القطاعات   نأاالولية التقديرات  ظهرت  أ

  ت نسبته بلغ حيث  ،  خالل هذه الفرتة   منو  معدل أعلى  حقق  والشخصية  االجتماعيةاخلدمات    قطاع  نتائج إىل أنال  تشريو   .۲۰۱۹
  مث   ،٪۲٫۳  ت نسبته مبعدل منو بلغ   الزراعة  قطاع  تاله ، %۲٫٤  ت نسبتهمبعدل منو بلغاملالية والتامني والعقارات    قطاع   مث  ،۲٫۸٪

 . ٪۲٫۰  ت نسبتهمبعدل منو بلغمنتجو اخلدمات احلكومية قطاع 
   

املالية  قطاع  ، فقد ساهم  ٪ ۱٫۳  والبالغ  ۲۰۲۰  من عام   األولالربع    النمو املتحقق خاللمعدل  وعلى صعيد املسامهات القطاعية يف  
نقطة مئوية من    ۰٫۲۹مبا مقداره  منتجو اخلدمات احلكومية  قطاع    يف حني ساهم ، نقطة مئوية  ۰٫٤٦مبا مقداره    والتامني والعقارات

مبا  قطاع الزراعة  ة، وساهم  نقطة مئوي  ۰٫۲٤  مقدارهمبا    والشخصية  االجتماعيةاخلدمات  قطاع    ساهمو ،  إمجايل معدل النمو املتحقق 
 . إمجايل معدل النمو املتحقق  من   نقطة مئوية ۰٫۱۲مقداره 

 
 
 
 
 
 
 



 ۲۰۲۰من عام  األولللربع القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل    أهم  مسامهة
 

 يف النمو املسامهة  
 املتحقق* 

 املسامهة القطاعية  
% 

 القطاع 

 الزراعة  ٥٫۳ ۰٫۱۲
 االستخراجية الصناعات   ۲٫۱ ۰٫۰۲-         

 الصناعات التحويلية  ۱٦٫٦ ۰٫۰۸
 الكهرابء واملياه ۱٫٥   ۰٫۰۲

 اإلنشاءات ۲٫۳ ۰٫۰۲-         
 جتارة اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم ۹٫۹ ۰٫۰۸
 ين واالتصاالت ز ختالنقل وال ۸٫۸ ۰٫۰۷
 عمالمني وخدمات األأاملالية والت ۱۹٫۷ ۰٫٤٦
 اخلدمات االجتماعية والشخصية ۸٫۸ ۰٫۲٤
 منتجو اخلدمات احلكومية  ۱٤٫۳ ۰٫۲۹

 تكاليف اخلدمة احملتسبة ۲٫۲              ۰٫۰٦          
 صايف الضرائب على املنتجات  ۱۰٫۸ ۰٫۰۹
 اجملموع  ٪ ۱۰۰ ۱٫۳

 *املسامهة ابلنقاط املئوية. 
 ا. املتبعه دوليهذا وتقوم دائره االحصاءات العامه مبراجعه شامله لتقديرات الناتج احمللي االمجايل من حيث حتديث البيا�ت وفق احدث املنهجيات **

 
 


